
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 1 

DOS RIOS CINZAS, ITARARÉ, PARANAPANEMA 1 E PARANAPANEMA 2   2 

CBH NORTE PIONEIRO 3 

  4 

Verificação do quorum; leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior; 5 

proposta de criação da Câmara Técnica de Pesquisa e Extensão; apresentação do 6 

projeto de pesquisa sobre o levantamento da fauna da Bacia do Rio Cinzas; proposta 7 

de alteração do artigo 21 do Regimento Interno; assuntos gerais; e encerramento. 8 

  9 

Aos 15 dias de abril de 2011, às 10:30 horas, no Espaço Soiti Tamura do Parque de 10 

Exposições Ney Braga, no município de Londrina, realizou-se a 3ª Reunião Ordinária 11 

do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 12 

Paranapanema 2 – CBH Norte Pioneiro. O Presidente do Comitê, ALFREDO BRAZ DA 13 

COSTA ALEMÃO passou ao item 1 de pauta - verificação do quorum, contando com 14 

a presença de 24 membros titulares e 10 membros suplentes, sendo que 3 destes 15 

representando seus titulares, conforme lista de presença em anexo.  A seguir, passou 16 

ao item 2 de pauta – leitura, discussão e aprovação da ata da 2ª reunião do CBH 17 

Norte Pioneiro, que foi aprovada por unanimidade. Na seqüência, o Diretor Presidente 18 

do Instituto das Águas do Paraná, Sr. MÁRCIO FERNANDO NUNES, já presente à 19 

reunião, fez a apresentação do Programa Estadual de Água e Solo Rural – PROESAS 20 

RURAIS (vide anexo 1). O mesmo apresentou os parceiros institucionais do programa 21 

e discorreu sobre os seis subprogramas previstos no PROESAS RURAIS. O 22 

subprograma TERRA BERÇO D’ÁGUA, sob a coordenação da SEAB/EMATER, que 23 

trata do manejo integrado de água e solos, tendo como área de atuação os 399 24 

municípios do Estado do Paraná, contemplando uma microbacia por município, 25 

beneficiando diretamente 60 mil agricultores, com um investimento total de R$ 163 26 

milhões, sendo R$ 43 milhões provenientes do Estado e R$ 120 milhões de outras 27 

fontes. O subprograma MINA D’ÁGUA, que premia a ação de bons agricultores, 28 

produtores de água e conservadores da biodiversidade, através de pagamento por 29 

serviços ambientais, sob a coordenação da SEMA/EMATER/ OCEPAR, com atuação 30 

em 181 microbacias de mananciais de abastecimento público, contemplando 154 31 

municípios. Prevê a proteção de 53 mil nascentes, beneficiando 40 mil produtores, com 32 

um investimento total de R$ 88,5 milhões. O subprograma COPO D’ÁGUA, sob a 33 

coordenação do AGUASPARANÁ/ SANEPAR, que trata da implantação de sistemas de 34 

abastecimento de água para consumo humano em comunidades rurais para melhorar 35 

as condições de vida no meio rural. Tem como área de atuação todo o Estado do 36 

Paraná, com prioridade em municípios com IDH-M abaixo da média paranaense, com 37 

previsão de atendimento a 800 comunidades, com investimento total de R$ 137,4 38 

milhões, sendo R$ 96,4 milhões do Estado, R$ 12 milhões da COPEL, R$ 19,5 milhões 39 

dos municípios e R$ 9,5 milhões das comunidades. O subprograma CASA:SAÚDE 40 

RURAL, que prevê a construção e melhoria de moradias rurais e módulos sanitários, 41 

ajudando a fixar o homem no campo com qualidade de vida, sob a coordenação da 42 

COHAPAR/ OCEPAR/SESA, com atuação nos municípios com IDH-M abaixo da média 43 

paranaense. Prevê a construção de 10 mil moradias e reforma de 4 mil moradias, com 44 

investimento total de R$ 204,25 milhões, sendo R$ 53,5 milhões do Estado, R$ 49 45 

milhões do FGTS e R$ 101,75 milhões do Governo Federal. O subprograma RENDA 46 

D’ÁGUA, que prevê o financiamento de poços artesianos e de sistemas de irrigação 47 

para produtores rurais, tratando-se de água para produção, atuando como instrumento 48 

de geração de renda no campo, sob a coordenação do FOMENTO S.A./OCEPAR. Tem 49 

como área de atuação os 399 municípios do Estado do Paraná, preferencialmente nas 50 



microbacias trabalhadas pelo subprograma BERÇO D’ÁGUA, prevendo 800 poços 51 

tubulares e propiciando a geração de emprego e renda, com investimento total de R$ 52 

46,7 milhões, sendo R$ 2,8 milhões do Estado e R$ 43,9 milhões em financiamento 53 

pelo FOMENTO S.A. Por último, o subprograma PR EM CAMPO, que trata da 54 

integração social das comunidades rurais, regularização fundiária, organização 55 

comunitária, alfabetização e qualificação profissional, sob coordenação da 56 

SEMA/FAEP-SENAR/OCEPAR-SESCOOP/ITCG/SEPT/SEED/ SEFDS. Prevê a 57 

educação ambiental nos 399 municípios do Estado do Paraná e as demais ações 58 

prioritariamente em municípios de IDH-M abaixo da média paranaense, contemplando 59 

60 mil habitantes da área rural, com investimento total do Estado de R$ 13,1 milhões. 60 

Por fim apresentou o cronograma de implementação do programa e agradeceu a 61 

oportunidade de apresentar o Programa PROESAS RURAIS. O Presidente ALFREDO 62 

BRAZ DA COSTA ALEMÃO parabenizou o Sr. Márcio Nunes e abriu a palavra para 63 

questionamentos. Em não havendo questionamentos, passou ao item 3 de pauta – 64 

proposta da criação da Câmara Técnica de Pesquisa e Extensão. Esclareceu que o 65 

prazo de funcionamento da Câmara Técnica seria de caráter permanente, tendo por 66 

atribuições propor e analisar propostas relacionadas a trabalhos de pesquisa e 67 

extensão, envolvendo inclusive a educação ambiental, e que envolvam diretamente o 68 

Comitê, dentro da área de abrangência do mesmo. Comentou a composição da mesma 69 

conforme estabelecido no Regimento Interno, contando com 7 membros, sendo 1 70 

coordenador (com função de relator), que é indicado pelo Presidente, até 2 instituições 71 

integrantes, indicadas pelos representantes do poder público no Comitê, até 2 72 

instituições indicadas pelo setor de usuários e até 2 instituições integrantes indicadas 73 

pela sociedade civil. A Câmara Técnica foi aprovada por unanimidade, ficando cada 74 

órgão, que apresente interesse na participação, de se manifestar, e a posterior, com as 75 

indicações feitas, realizar-se a formalização dos integrantes da câmara técnica, 76 

conforme proporcionalidade acima apresentada.  A seguir, o Presidente ALFREDO 77 

BRAZ DA COSTA ALEMÃO passou ao item 4 de pauta - apresentação do projeto de 78 

pesquisa sobre o levantamento da fauna da Bacia do Rio Cinzas, e convidou o 79 

Professor SANDREMIR DE CARVALHO, da Universidade Estadual do Norte do 80 

Paraná, para fazer a apresentação. O mesmo mencionou os objetivos da pesquisa, a 81 

saber: conhecer a realidade da diversidade biológica e variabilidade genética dentro 82 

das bacias; identificar quais espécies que estão em risco de extinção; estimar como 83 

está o estoque pesqueiro dentro das bacias para as principais espécies de importância 84 

econômica; propor plano de manejo para ictiofauna dentro das bacias; e desenvolver 85 

trabalhos de educação ambiental junto as populações ribeirinhas, pescadores 86 

profissionais de pesca artesanal e pescadores amadores. A seguir, discorreu sobre as 87 

seguintes ações a serem implementadas: coletas durante quatro anos, nas diferentes 88 

estações do ano, para mapear a ictiofauna nestas bacias; realizar os esforços de pesca 89 

utilizando redes de espera com diferentes malhas, comprimentos e altura, tarrafas, 90 

peneiras, redes de arrasto e pesca elétrica; coletar os peixes que serão tombados junto 91 

ao museu de biologia da UENP; realizar as análises genéticas nos laboratórios da 92 

Universidade, utilizando diferentes técnicas com base no DNA genômico ou 93 

mitocondrial; realizar a identificação das espécies utilizando as chaves disponíveis para 94 

as diferentes famílias e gêneros; correlacionar os pontos de coletas com as condições 95 

em que se encontra o local dentro da bacia; publicar um livro com a ictiofauna 96 

identificada dentro das bacias. Na seqüência, apresentou os valores estimados para a 97 

pesquisa para os anos de 2011 a 2014 (vide anexo 2). Na seqüência, o Presidente 98 

ALFREDO BRAZ DA COSTA ALEMÃO passou ao item 5 de pauta – proposta de 99 

alteração dos artigos 21 e 23 do Regimento Interno, e explicou que no final do ano 100 



anterior o Governo do Estado do Paraná publicou o Decreto nº 9.130, em 27 de 101 

dezembro de 2010, que regulamenta o processo de instituição dos Comitês de Bacias 102 

Hidrográficas em nosso Estado, revogando o Decreto anterior de nº 2.315, de 17 de 103 

julho de 2000.  Mencionou que algumas questões alteradas já estavam previstas no 104 

regimento, porém, dois itens mereceriam ser revistos, que correspondem à questão de 105 

prazo de antecedência para as convocações em reuniões, e o critério para 106 

deliberações.  Apresentou as propostas de modificação, sendo que ficou aprovado que 107 

os prazos de convocação das reuniões passaram a ser de 15 dias para as reuniões 108 

ordinárias e de 5 dias para as reuniões extraordinárias. Ficou também alterado o artigo 109 

23 de Regimento, que passa a estabelecer que as reuniões do Comitê serão instaladas 110 

com a presença mínima de metade mais um de seus membros e as deliberações serão 111 

tomadas por consenso ou mediante deliberação por maioria simples dos presentes, 112 

cabendo ao Presidente, quando necessário, o voto de qualidade. Ficou também 113 

aprovada a revogação do parágrafo único deste artigo.  A seguir, o Presidente passou 114 

ao item 6 de pauta – assuntos gerais, em que inicialmente fez a apresentação de 115 

novos membros do Comitê. Na seqüência, falou da criação do Fórum Estadual de 116 

Comitês de Bacia, que ocorreu no dia 20 de março de 2011, sendo que a Carta de 117 

Princípios deste Fórum estabeleceu que cada Comitê de Bacia estaria representado 118 

pelo seu Presidente e um membro de cada setor (Poder Público, Usuários e Sociedade 119 

Civil). Manifestaram interesse de participar do Fórum, o Sr. Aécio Rodrigues de Melo, 120 

da UENP, representando a sociedade civil, o Sr. Juarez Antonio Wollz da SANEPAR, 121 

representando os usuários e o Sr. Paulo Roberto da Silva do MPA, representando os 122 

órgãos públicos. Em não havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. ALFREDO 123 

BRAZ DA COSTA ALEMÃO agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 3ª 124 

Reunião Ordinária do CBH Norte Pioneiro. 125 

 126 

Londrina, 15 de abril de 2011. 127 

 128 

Alfredo Braz da Costa Alemão 129 

Presidente do CBH Norte Pioneiro 130 


